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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

(SIWZ) 
 

 

 

 

 

 
na dostawę opału dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Koźminie Wlkp.    

 
 

 

 

 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zamówienie o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na  podstawie art. 11 

ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
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Rozdział I. Informacje wprowadzające 
 

1. Dane Zamawiającego 

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy  

ul. Klasztorna 39, 63-720 Koźmin Wlkp.  

 NIP: 621-11-13-715; REGON: 000197126 

 Telefon: (0-62) 721-65-42 

 faks do korespondencji w sprawie zamówienia: (0-62) 721-65-44 

 e-mail do korespondencji w sprawie zamówienia: mow@itime.pl 

 adres strony internetowej: www.mowkozmin.strefa.pl 

 godziny urzędowania: 7
00

-15
00

 (od poniedziałku do piątku) 

2.  Przedmiotem postępowania jest udzielenie zamówienia na dostawę opału dla 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.    

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia został określony w rozdziale II niniejszej specyfikacji. 

3. Tryb udzielenia zamówienia 

Zamówienie w trybie przetargu nieograniczonego udzielane jest na podstawie Ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 9 lutego 2004 r. Nr 19, poz. 177 

z późn. zm.) – zwanej dalej „ustawą” oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na 

podstawie ustawy i niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwanej dalej „SIWZ”. 

4. Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmiany treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, z wyłączeniem kryteriów oceny ofert oraz warunków udziału 

w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed 

upływem terminu do składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym 

zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim podmiotom, które pobrały od Zamawiającego SIWZ 

i będzie dla nich wiążąca. 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert z uwzględnieniem czasu niezbędnego do wprowadzenia 

w ofertach zmian wynikających z modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

5. Ogłoszenie 

Ogłoszenie o przetargu w dniu 18.06.2012 r. ukazało się w siedzibie i na stronie internetowej 

Zamawiającego oraz zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych na stronach portalu 

internetowego Urzędu Zamówień Publicznych. 

6. Oznaczenie postępowania 

Znak Postępowania: P 01/2012 

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem. 

 
Rozdział II. Opis przedmiotu zamówienia. 
 

CPV: 09111210-5 – Węgiel kamienny  

Przedmiotem zamówienia jest dostawa opału dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

w Koźminie Wlkp.  

Zamawiający przewiduje w okresie od 1 sierpnia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. zakupić następującą 

ilość opału: 

a) węgiel orzech II – 120 ton 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż w/ w ilość jest podana tylko  i wyłącznie w celu 

orientacyjnym, a nie wiążącym strony. 

 

 

mailto:mow@itime.pl
http://www.mowkozmin.strefa.pl/
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Oferent składający ofertę zobowiązany jest podać cenę brutto za 1 tonę wraz z dostawą: 

a) węgiel orzech II 

- kaloryczność 30.000 kj/ kg 

- zawartość popiołu nie więcej niż 5 % 

- całkowita zawartość siarki nie więcej niż 0, 60 % 
      
Oferent zobowiązany jest dostarczyć opał na miejsce wskazane przez zamawiającego w określonym 

czasie i żądanej ilości w zależności od zapotrzebowania zamawiającego własnym  transportem i 

własnymi siłami. Przewidywana ilość jednej dostawy ze względu na możliwość dojazdu, ułożenie 

terenu oraz możliwości składowania wynosi 8 ton. Oferent jest zobowiązany każdorazowo 

dostarczyć opał do pomiaru masy, w obecności przedstawiciela zamawiającego, w miejsce wskazane 

przez zamawiającego. Oferent będzie ponosił koszty transportu oraz pomiaru masy.  

Termin płatności za dostarczony opał wynosić będzie  30 dni. 

Oferent zobowiązany jest na żądanie zamawiającego dostarczyć certyfikat potwierdzający zgodność 

dostarczonego opału z wymaganiami postawionymi przez zamawiającego. 

Wymagany termin wykonania zamówienia ustala się od dnia: 1.08.2012 r. do dnia 31.12.2012 r. 
 

Oferent przed złożeniem oferty  winien zapoznać się z warunkami, charakterem oraz dokonać 

pełnego rozeznania przedmiotu zamówienia. 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert równoważnych 

 

 

Rozdział III. Składanie ofert częściowych i wariantowych 
 

A. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 

B. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych 

 
Rozdział IV. Zamówienia uzupełniające 

 

Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki, o których mowa w art. 

67 ust. 1 pkt. 6 ustawy. 

 
Rozdział V. Płatności 

 

1. Zamawiający oświadcza, że posiada zdolność płatniczą, gwarantującą terminowe regulowanie 

zobowiązań wobec Wykonawcy. 

2. Wykonawca za przedmiot zamówienia będzie wystawiał Zamawiającemu odrębną fakturę VAT 

płatną przelewem w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego na konto 

bankowe wskazane przez Wykonawcę na wystawionej fakturze. 

3. Wykonawca zobowiązany będzie do wystawiania faktury, o której mowa powyżej na adres 

podany w umowie. 

4. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia konta bankowego Zamawiającego. 

5. Zamawiający w przypadku opóźnienia płatności zobowiązany jest do zapłaty odsetek zgodnie 

z przepisami ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 

(Dz. U. Nr 139 poz. 1323 z późn. zm.).  
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Rozdział VI. Opis warunków udziału w postępowaniu.  
 

Na podstawie art. 22 ust 1  ustawy o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy: 

1. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy 

prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 

2. posiadają wiedzę i doświadczenie; 

3. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 

zamówienia; 

4. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia; 

5. nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy. 

Ocena spełnienia wyżej wymienionych warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą „spełnia – nie 

spełnia” w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych 

w rozdziale VIII niniejszej SIWZ. 

Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. 

Uzupełnienie wymaganych dokumentów nie jest możliwe po upływie terminu składania ofert, chyba 

że ich nieuzupełnienie skutkowałoby unieważnieniem postępowania. 

Nie spełnienie chociażby jednego z ww. warunków spowoduje wykluczenie Wykonawcy zgodnie 

z art. 24 ustawy. 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy występujący wspólnie. 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenia zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu 

i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

Wykonawcy, którzy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, ponoszą solidarną 

odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania oraz wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Rozdział VII. Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy 

w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. 

 

Zamawiający żąda, w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez 

wykonawcę (z zastrzeżeniem pkt. 4 lit a) pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postępowania 

i odrzucenia jego oferty, następujących dokumentów:  

 

1. Podpisane oświadczenie o spełnieniu wymagań z art. 22 ust. 1 ustawy, wg wzoru stanowiącego 

Załącznik nr 2 do SIWZ. 

2. Podpisane oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 

ustawy, wg wzoru stanowiącego Załącznik Nr 3 do SIWZ 

3. W przypadku złożenia oferty przez podmioty występujące wspólnie, Zamawiający żąda 

przedstawienia następujących dokumentów:  

a) pełnomocnictwa w oryginale, lub w formie odpisu poświadczonego notarialnie osoby 

ustanowionej do reprezentowania podmiotów występujących wspólnie w postępowaniu 

o udzielnie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień 

publicznych.  

b) dokumentu, o którym mowa w punkcie 3 - dotyczący każdego z podmiotów składających 

ofertę wspólną. 
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Dokumenty, o których mowa w rozdziale VII i VIII muszą być podpisane przez upoważnionego 

przedstawiciela Wykonawcy, zgodnie z zasadami reprezentacji wynikającymi z rejestru lub ewidencji 

działalności gospodarczej lub przez pełnomocnika, zgodnie z udzielonym pełnomocnictwem.  

Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty winny być sporządzone w języku polskim lub 

przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego. Złożenie dokumentów w języku obcym bez tłumaczenia 

na język polski będzie skutkowało odrzuceniem oferty. 
 

Każdy Wykonawca ma prawo zastrzec informacje stanowiące tajemnice jego przedsiębiorstwa 

w rozumieniu ustawy z dnia 16.04.1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Dokumenty te należy 

umieścić w odrębnej kopercie z opisem "Nie udostępniać innym uczestnikom postępowania. 

Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy o zwalczaniu 

nieuczciwej konkurencji" (tajemnica przedsiębiorstwa – to nie ujawnione do wiadomości publicznej 

informacje techniczne i technologiczne, handlowe albo organizacyjne przedsiębiorstwa, co, do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania poufności). Informacje takie nie będą 

udostępniane innym wykonawcom. Brak takiego zastrzeżenia będzie traktowany jako zgoda na 

udostępnienie treści całej oferty. Zastrzeżeniu nie podlegają informacje określone w rozdz. XIII pkt. 6 

SIWZ. 

 

Rozdział VIII. Pozostałe dokumenty, które Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty 

w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem 

przez Wykonawcę pod rygorem odrzucenia oferty. 

 

1. Wypełniony i podpisany formularz ofertowy wg wzoru stanowiącego zał. nr 1 do SIWZ. 

2. Informację w przedmiocie wskazania przez Wykonawcę, którą część zamówienia zamierza on 

powierzyć podwykonawcom – zgodnie z zał. nr 4 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca przy 

realizacji zamówienia nie zamierza korzystać z podwykonawców do oferty należy załączyć 

przekreślony i podpisany wykaz próżny. 

3. Wypełnione i podpisane oświadczenie o akceptacji warunków załączonej umowy  wg. wzoru 

stanowiącego zał. nr 6 do SIWZ. 

Uwaga:  

W przypadku korzystania z podwykonawców do oferty należy dołączyć dokumenty, o których mowa 

w rozdziale XVIII SIWZ. 

Wykonawca może złożyć inne dokumenty, niż wymagane przez Zamawiającego, nie stanowiące 

części oferty, np. materiały reklamowe, informacyjne itp. Dokumenty takie muszą stanowić odrębną 

część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 

 
Rozdział IX. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz 

przekazywania oświadczeń i dokumentów, z podaniem adresu poczty 

elektronicznej lub strony internetowej Zamawiającego, jeżeli Zamawiający 

dopuszcza porozumiewanie się drogą elektroniczną. 
 

1. Sposób porozumiewania się. 

1. Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych 

w ustawie Prawo zamówień publicznych, prowadzone będzie z zachowaniem formy 

pisemnej. 

2. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone będzie w języku polskim. 

3. Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczeń, oferty oraz innych dokumentów 

w języku innym niż język polski. 

4. W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający 

i wykonawcy przekazywać będą pisemnie. 
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5. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, 

telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do 

adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. 

2. Wyjaśnienia dotyczące SIWZ. 

1. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego z pisemną prośbą – wnioskiem o 

wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający odpowie niezwłocznie nie później jednak niż 2 dni 

przed upływem terminu składania ofert, na piśmie na zadane pytanie, przesyłając treść pytania 

i odpowiedzi wszystkim uczestnikom postępowania oraz umieści taką informację na stronie 

internetowej zamawiającego, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji 

wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 

wyznaczonego terminu składania ofert. 

2. W przypadku rozbieżności z treścią niniejszej SIWZ a treścią udzielonych odpowiedzi, jako 

obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie 

zamawiającego 

3. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia 

treści SIWZ 

4. Jeżeli w wyniku treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany ogłoszenia do zamówienia jest 

niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuży 

termin składania ofert i poinformuje o tym wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz 

umieści taką informację na stronie internetowej zamawiającego. 

3. Uzupełnienie dokumentów. 

Zamawiający będzie wzywał Wykonawców, którzy w wyznaczonym terminie nie złożyli 

dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, do 

uzupełnienia tych dokumentów w określonym terminie, jeżeli ich nieuzupełnienie 

skutkowałoby unieważnieniem postępowania (art. 26 ust. 3 ustawy). 

 
Rozdział X. Wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami. 

 

Karolina Baranek  tel. (0-62) 721-65-42, fax (0-62) 721-65-44, e-mail: mow@itime.pl 

Godziny urzędowania 7:00 - 15:00 od poniedziałku do piątku 

 
Rozdział XI. Wymagania dotyczące wadium oraz zabezpieczenia należytego wykonania 

umowy. 

 

A. Wymagania dotyczące wadium. 

Zamawiający nie żąda wniesienia wadium 

B. wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

 
Rozdział XII. Termin związania ofertą. 

 

1. Wykonawcy będą związani ofertą przez okres 30 dni (od ostatecznego terminu składania ofert). 

2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 

3. W uzasadnionych przypadkach, na co najmniej 7 dni przed upływem terminu związania ofertą 

Zamawiający może tylko raz zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie 

tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30 dni. 
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Rozdział XIII. Opis sposobu przygotowywania ofert. 

 

1. Wykonawcy zobowiązani są zapoznać się dokładnie z informacjami zawartymi w SIWZ 

i przygotować ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w tym dokumencie. 

2. Każdy Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 

3. Wszystkie dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być sporządzone w języku polskim, 

pismem czytelnym. W przypadku składania dokumentów w języku obcym, oprócz oryginału lub 

kserokopii tych dokumentów, do oferty należy dołączyć tłumaczenie na język polski dokonane 

przez polskiego tłumacza przysięgłego. 

4. Wskazane jest, aby wszystkie karty oferty były ponumerowane i trwale spięte. 

5. Na ofertę składają się następujące dokumenty: 

 Formularz ofertowy przygotowany zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik Nr 1 do 

SIWZ, 

 oświadczenia i dokumenty potwierdzające, że Wykonawca spełnia warunki udziału 

w postępowaniu, przygotowane zgodnie z zapisami rozdziału VI SIWZ; 

 Wykaz podwykonawców (wraz z wymaganymi dokumentami określonymi w rdz. XVIII 

SIWZ) przygotowany zgodnie z załącznikiem Nr 4 do SIWZ, w przypadku gdy Wykonawca 

zamierza skorzystać z podwykonawców; 

 Dodatkowo, w przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, 

należy załączyć pełnomocnictwo obejmujące uprawnienia do składania oświadczeń 

wynikających z toku niniejszego postępowania opłacone znakami opłaty skarbowej 

w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami. W przypadku złożenia kserokopii 

pełnomocnictwa, musi ona być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez osobę 

udzielającą pełnomocnictwa. 

6. Wymagane dokumenty należy złożyć w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność 

z oryginałem przez Wykonawcę ( z zastrzeżeniem rozdziału VII pkt 4 lit. a) - przy 

zachowaniu obowiązujących go zasad reprezentacji poprzez złożenie podpisu na kserokopii 

dokumentu. Zamawiający zażąda przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii 

dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kserokopia dokumentu będzie 

nieczytelna lub budzić będzie uzasadnione wątpliwości, co do jej prawdziwości, a Zamawiający 

nie będzie mógł sprawdzić jej prawdziwości w inny sposób. 

7. Osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy lub pełnomocnik zobowiązane są do: 

 podpisania druku formularza ofertowego, 

 podpisania każdej strony załączników 

8. Wszelkie poprawienia treści oferty dokonane przez Wykonawcę muszą być potwierdzone 

podpisem Wykonawcy złożonym przy dokonanej poprawce. 

Naruszenie powyższych wymagań, z wyłączeniem wymogu określonego w pkt. 4, skutkować 

będzie odrzuceniem oferty. 

Wykonawca może załączyć inne dokumenty, niż wymagane przez Zamawiającego, niestanowiące 

części oferty, np. materiały reklamowe, informacyjne itp. Dokumenty takie muszą stanowić 

odrębną część, niezłączoną z ofertą w sposób trwały. 

Każdy z Wykonawców może zastrzec informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa 

w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 

153, poz. 1503 ze zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane 

innym uczestnikom postępowania. Muszą one być oznaczone klauzulą: "Nie udostępniać innym 

uczestnikom postępowania. Informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 

ust. 4 ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji". 

Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 

Zmiana lub wycofanie oferty następuje poprzez złożenie odrębnego oświadczenia w tym zakresie 

dostarczonego Zamawiającemu w odrębnej kopercie z adnotacją „zmiana” lub „wycofanie” oferty. 
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Ofertę złożoną po terminie zwraca się bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na 

wniesienie protestu. 

9. Ofertę należy złożyć w podwójnym, nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu w siedzibie 

Zamawiającego. Opakowanie zewnętrzne należy oznaczyć adnotacją – „Oferta – na dostawę  

opału  dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.  W 

przypadku braku powyższych informacji Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia 

wynikające z tego braku np. przypadkowe otwarcie ofert przed terminem otwarcia ofert, a w 

przypadku składania oferty pocztą lub pocztą kurierską za jej nie otwarcie w trakcie sesji otwarcia 

ofert. Natomiast opakowanie wewnętrzne poza powyższą adnotacją należy oznaczyć firmą i 

adresem Wykonawcy.  

10. Opakowania należy zabezpieczyć w sposób uniemożliwiający ich otwarcie bez naruszenia 

zabezpieczenia. Pierwszą stroną oferty powinien być formularz ofertowy. 

11. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty 

z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 

 
Rozdział XIV. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert. 

 

1. Ofertę należy złożyć w terminie do dnia 27.06.2012 r. do godz. 10:00 w siedzibie Zamawiającego, 

ul. Klasztorna 39, 63-720 Koźmin Wlkp., biuro księgowość 

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.06.2012 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego, 

ul. Klasztorna 39, 63-720 Koźmin Wlkp., biuro księgowość 

3. Otwarcie ofert jest jawne. Bezpośrednio przed otwarciem Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.  

4. Po otwarciu ofert Zamawiający poda do publicznej wiadomości: nazwę i siedzibę Wykonawcy, 

którego oferta jest otwierana, a także informacje dotyczące ceny oferty oraz warunków płatności 

zawartych w formularzu ofertowym. 

5.  W przypadku gdy Wykonawca nie był obecny przy otwieraniu ofert, na jego wniosek 

Zamawiający prześle mu informacje, które zostały ogłoszone na sesji otwarcia ofert. 

 
Rozdział XV. Opis sposobu obliczenia ceny. 

 

1. Cenę oferty należy obliczyć jako cenę brutto dla przedmiotu zamówienia (umowy). Cena musi 

być podana w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku, zgodnie z zasadami matematycznymi. 

2. Cena ofertowa musi uwzględniać podatek VAT. 

3. Wszelkie rabaty i opusty udzielone przez Wykonawcę muszą być uwzględnione w cenie netto. 

4. Prawidłowe obliczenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy. Cena ofertowa jest 

ostateczna. 

Uwaga: 

Wykonawca przy obliczeniu ceny ofertowej winien przed dokonywaniem przemnożeń 

i sumowań, dokonać zaokrąglenia każdej ceny jednostkowej do dwóch miejsc po przecinku. 
 

5. Zamawiający poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy 

oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, tylko w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 pkt. 

7 ustawy, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty. 

6. Zamawiający unieważni postępowanie między innymi jeżeli cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższy kwotę, którą Zamawiający będzie mógł przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 

(art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy). 
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Rozdział XVI. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia 

między zamawiającym a wykonawcą. 
 

Zamawiający informuje, że rozliczenia z Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w walucie polskiej. 

Nie dopuszcza się złożenia oferty w walucie obcej. 

 

Rozdział XVII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 

wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. 
 

Jako kryterium wyboru oferty przyjmuje się następujące kryteria: 

cena brutto   – 100 %   
    

Ocena ofert będzie dokonana komisyjnie w następujący sposób: 

Punktacja za cenę liczona będzie wg wzoru: 

Cena brutto węgiel orzech : 
 

Cena najniższa   

------------------------------ x 100 

Cena badanej oferty  
 

1 % odpowiada w punktacji końcowej 1 pkt. 
 

Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, którego oferta będzie najkorzystniejsza z punktu 

widzenia kryteriów przyjętych w SIWZ. 

W przypadku, gdy nie będzie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że 

zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożą te 

oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 

Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane 

w złożonych ofertach. 

 
Rozdział XVIII. Podwykonawcy 
 

Jeżeli Wykonawca nie będzie osobiście realizował przedmiotu zamówienia do jego realizacji może 

zatrudnić podwykonawców. W takim przypadku w ofercie Wykonawca sporządzi wykaz stanowiący 

załącznik Nr 4 do SIWZ oraz przedłoży dodatkowe dokumenty dotyczące podwykonawcy: 

 opis zakresu zadań jakie powierzy podwykonawcy, 

Brak wskazania w ofercie przyszłego podwykonawcy oraz zakresu wykonywanego przez niego 

zadania skutkować będzie niemożnością późniejszego ubiegania się Wykonawcy o zgodę na 

zatrudnienie podwykonawcy czy ustalenie innego zakresu powierzanych mu czynności. 

Korzystanie z podwykonawcy zobowiązuje Wykonawcę do zapewnienia, że podwykonawca spełnia 

warunki wymagane w SIWZ w stopniu nie gorszym od Wykonawcy. 

 
Rozdział XIX. Informację o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty 

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

 

1. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niż 10 

dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem 

terminu związania ofertą. 

2. W terminie wskazanym przez Zamawiającego, Wykonawca, którego oferta została wybrana, 

winien przybyć do siedziby Zamawiającego w celu podpisania umowy. 
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3. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych 

ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki do unieważnienia 

postępowania. 

4. Do umów w sprawach zamówień publicznych, zwanych dalej „umowami”, stosuje się przepisy 

ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 

5. Zakres świadczenia wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem 

zawartym w ofercie. 

6. Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

Rozdział XX. Warunki umowy. 

 

Projekt umowy, jaka zostanie zawarta z wybranym Wykonawcą stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ, 

będącym integralną częścią niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 
Rozdział XXI. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku 

postępowania o udzielenie zamówienia. 

 

Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia 

oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy 

Prawo zamówień publicznych, na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr113, poz. 759 z późn zm.) przysługuje 

odwołanie wyłącznie wobec czynności: 

1. Opisu sposobu dokonania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; 

2. Wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 

3. Odrzucenia oferty odwołującego. 

 
Rozdział XXII Tryb ogłoszenia wyniku postępowania 
 

1. O wyniku postępowania Wykonawcy zostaną powiadomieni pisemnie; 

2. Ogłoszenie o wyniku postępowania zostanie wywieszone w gablocie w siedzibie Zamawiającego;  

3. Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży ofertę najkorzystniejszą z punku 

widzenia przyjętych w SIWZ kryteriów oceny ofert;  

  
 Rozdział XXIII  Postanowienia końcowe 
 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z późniejszymi zmianami) 

oraz przepisu kodeksu cywilnego. 

 

    Specyfikację zatwierdził: 

      Dyrektor  

                                                                         Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego 

        /-/ Paweł Rudnicki 

 Data: 18.06.2012 r. 
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Załączniki: 

1. Wzór formularza ofertowego  

2. Wzór oświadczenia 

3. Wzór oświadczenia 

4. Wzór wykazu podwykonawców 

5. Wzór umowy dostawy 

6. Oświadczenie o akceptacji warunków załączonej umowy. 
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Załącznik nr 1 do SIWZ 

......................................................... 

......................................................... 

             nazwa oferenta 

 

....................................................... 

....................................................... 

                  adres  

 

Formularz ofertowy  
 

Nawiązując do ogłoszenia  o przetargu nieograniczonym na dostawę opału do Młodzieżowego 

Ośrodka Wychowawczego  

 

Oferujemy wykonanie zamówienia za cenę 1 tony wraz z dostawą: 

 

1. węgla orzech.: .................................................. zł netto + VAT …… % ............................................ zł 

= ..................................................... zł brutto 

(słownie:..................................................................................................................................................... ............................

zł brutto) 

o parametrach: 

 kaloryczność 30 000 kj/ kg 

 zawartość popiołu nie więcej niż 5% 

 całkowita zawartość siarki nie więcej niż siarka 0, 60 % 

 

2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia i nie 

wnosimy do niej zastrzeżeń oraz zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty. 

3. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertę zgodnie z przepisami ustawy z 

dnia 22 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

4. Roboty objęte zamówieniem zamierzamy wykonać sami. 

 

.................................................. 
podpis osoby uprawnionej do składania 

oświadczeń woli w imieniu Oferenta
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Załącznik Nr 2 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE 
 

My, niżej podpisani  

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

oświadczamy, iż spełniamy warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień 

publicznych, a w tym:  

1. posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli 

przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania;  

2. posiadamy wiedzę i doświadczenie do wykonanie zamówienia; 

3. dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia; 

4. znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 

zamówienia. 

 

 

 

 

______________, dnia ____________2012 r. 

 

 

                                                                            

_____________________________ 
                                                                      podpis osoby(osób) uprawnionej (ych) 

                                                                                           do reprezentowania wykonawcy 
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Załącznik Nr 3 do SIWZ 

 

OŚWIADCZENIE 
 

My, niżej podpisani  

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

działając w imieniu i na rzecz  (nazwa /firma/ i adres wykonawcy)  

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

..................................................................................................................................................... 

 

 

 

 

oświadczamy, iż nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. 

 

 

 

 

 

______________, dnia ____________2012 r. 

 

 

                                                                               

_____________________________ 
                                                                  podpis osoby(osób) uprawnionej (ych) 

                                                                                     do reprezentowania wykonawcy 

 

 

 

 

 

 



Znak Postępowania: P 01/2012 

Dostawa opału dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.    

 

15 

 Pieczątka firmowa       Załącznik nr 4 do SIWZ 

 
 

 
 

Przedmiot zamówienia: 

Dostawa opału dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Koźminie Wlkp.  

 
Wykaz podwykonawców, którym Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia  

 

 

L.p. 

 

Podwykonawca  
Wynagrodzenie dla 

podwykonawcy 

 

Zakres wykonywanych czynności 

 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

................................. dn. .................... 2012 r. 

 

.................................................................. 

podpis Wykonawcy 

.................................................. 

pieczątka firmy 
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Załącznik nr 5 do SIWZ 

 

 WZÓR  

UMOWA DOSTAWY NR ................. 

 

Zawarta w dniu ........................ 

Pomiędzy: Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Koźminie Wlkp. 

zwanym dalej ODBIORCĄ 

Reprezentowanym przez dyrektora: Pana Pawła Rudnickiego 

a 
 

.................................................. 

Zwanym dalej DOSTAWCĄ 

Reprezentowanym przez Panią/a .............................. 

o następującej treści 

§ 1 

 

Przedmiot zamówienia: dostarczanie opału: węgiel orzech. 

 

§2 

Termin realizacji umowy: 

Od 1.08.2012 r. do 31.12.2012 r. 

 

§3 

Sposób dostarczania 

1. Ilość opału będzie dostarczana do siedziby Odbiorcy w miejsce przez niego wskazane 

przez Dostawcę zgodnie ze zgłoszonym zapotrzebowaniem ilościowym i asortymentowym 

w terminach uzgodnionych przez Odbiorcę 

2. Dostawca będzie dostarczał węgiel własnym transportem zgodnie z jakością, 

kalorycznością węgla określoną w ofercie 

3. Dostawca będzie ponosił koszty transportu 

4. W przypadku odstąpienia od warunków umowy przez Dostawcę – umowa przestaje 

obowiązywać. 

 

§ 4 

Termin płatności: 

  30 dni od wystawienia faktury 

 

§5 

 

 Cena węgla - orzech średni      ……………….......... zł 

słownie: ………………………………………………………………………….. zł 
 

o parametrach 

- wartość opałowa 30.000  kj/ kg 

- zawartość popiołu nie więcej niż 5% 

- całkowita zawartość siarki nie więcej niż  0, 60 % . 
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§ 6 
 

Dostawca zobowiązuje się dostarczyć zamówiony przez Odbiorcę opał w terminie                     

24 godzin od złożenia zamówienia. 

 

§ 7 

 

1. Dostawca opału  zobowiązany jest na żądanie Odbiorcy dostarczyć Certyfikat 

potwierdzający zgodność dostarczonego opału z wymaganiami postawionymi przez 

Odbiorcę. 

2. Odbiorca,  może dokonać kontroli  ilości i jakości dostarczanego opału, w tym również  

komisyjnie pobrać próbki węgla z transportu, w celu zbadania ich parametrów 

jakościowych przez upoważnione do tego laboratorium. Jeżeli pobrana próbka nie będzie 

spełniać wymagań postawionych przez Odbiorcę, wówczas koszty badania ponosi 

Dostawca, a Odbiorca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego rozwiązania umowy. 

3. Komisja kontrolująca o której mowa w pkt. 2 powołana zostanie zarządzeniem Dyrektora 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w skład, której wejdzie także Dostawca. 

 

§ 8 

Strony uzgadniają stosowanie następujących kar umownych: 

1) W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od umowy Dostawca zapłaci Odbiorcy  

karę w wysokości 15 % wartości przedmiotu umowy. 

2) Za opóźnienie w realizacji dostawy Dostawca zapłaci Odbiorcy 0, 2 % wartości 

przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki. 

3) Jeżeli odstąpienie  od umowy nastąpi z przyczyn niezależnych od stron, wówczas 

następuje rozliczenie dotychczasowych dostaw bez naliczania kar 

4) Strony zastrzegają sobie możliwość odstąpienia od naliczania kar umownych                     

w uzasadnionych przypadkach. 

 

§9 

 

Dostawca realizując umowę ma obowiązek ochrony informacji stanowiących tajemnicę Odbiorcy  

w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. 

U. Nr 47 poz. 211 z późn. zm.) zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

 

§10 

 

1. Zmiana postanowień niniejszej umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Niedopuszczalna jest pod rygorem nieważności zmiana postanowień umowy oraz wprowadzenie 

nowych postanowień niekorzystnych dla Odbiorcy, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby 

zmienić treść oferty na podstawie, której Dostawca wygrał przetarg. 

 

§11 
 

Odbiorca nie wyraża zgody na cesję wierzytelności wynikającej z realizacji niniejszej umowy 
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§12 
 

1. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania o każdej zmianie adresu swojej siedziby. 

W razie nie uczynienia tego, przyjmuje się, że korespondencja przesłana na adres wskazany 

umową została stronie prawidłowo doręczona. 

2. W przypadku zmian w stanie prawnym wpływających na realizację umowy, Dostawca 

zobowiązuje się powiadomić o tym niezwłocznie Odbiorcę. 

 

§13 
 

Strony zgodnie oświadczają, że upoważnione są do przetwarzania danych osobowych osób 

wymienionych w niniejszej umowie wyłącznie w celu jej realizacji. 

 

§14 
 

Sądem właściwym dla rozstrzygnięcia sporów wynikłych w związku z realizacją niniejszej umowy 

będzie Sąd Rejonowy w Krotoszynie. 

 

§15 
 

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego oraz zapisy Specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. Nr rej. Zamawiającego P01/2012. 

 

§16 
 

Umowę sporządzono w języku polskim w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach – po jednym dla 

każdej ze stron. 

 

 

 

Odbiorca        Dostawca 
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Załącznik nr 6 do SIWZ 

....................................... 

data 

 

 

 

 

Oświadczenie o akceptacji warunków załączonej umowy 

 

 

 
Nazwa oferenta:  ........................................................................................................................ 

...................................................................................................................................................... 

Adres oferenta:  ............................................................................................................................ 

     ............................................................................................................................ 

Numer telefonu: ........................................................................................................................... 

Numer fax: ................................................................................................................................... 

 

 

Oświadczam, że akceptuję warunki załączonej umowy. 

 

 

 

................................. dn. .................... 2012 r. 

 

.................................................................. 

podpis Wykonawcy 

.................................................. 

pieczątka firmy 


